Odpowiadając na ogłoszone w dniu 20 kwietnia 2022 roku publiczne wezwanie do sprzedaży
akcji Atlas Estates Limited , kod KDPW: GB00B0WDBP88, (dalej „Akcje”) na rzecz Fragiolig
Holdings Ltd. nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji po cenie 2,30 PLN, na warunkach i z
terminem ważności do dnia zawarcia transakcji określonych w Wezwaniu włącznie, oraz
nieodwołalną blokadę Akcji z datą ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania
włącznie.
Złożenie tego zapisu upoważnia i zobowiązuje Biuro maklerskie mBanku , do ustanowienia na
rachunku papierów wartościowych posiadacza Akcji nieodwołalnej blokady Akcji w liczbie nie
mniejszej niż liczba Akcji wskazana w niniejszym zapisie z datą ważności do dnia rozliczenia
transakcji w Wezwaniu albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis oraz do
wystawienia zlecenia sprzedaży Akcji w liczbie i po cenie wskazanej w zapisie.
SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANIA ZLECENIA DOSTĘPNE BĘDZIE W NASTĘPNYM DNIU
ROBOCZYM NA LIŚCIE ZLECEŃ
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią wyżej wymienionego publicznego wezwania do zapisywania
się na sprzedaż akcji spółki Atlas Estates Limited ogłoszonego w dniu 20 kwietnia 2022 r.
przez Fragiolig Holdings Ltd. i Atlas International Holding Limited i akceptuję warunki w nim
określone.
2. 2. Oferowane do sprzedaży Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i były zapisane na rachunku/ach papierów wartościowych
prowadzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na koniec 2 (drugiego) dnia
kalendarzowego po dniu ogłoszenia Wezwania (22 kwietnia 2022 roku), Akcje nie są
obciążone zastawem oraz żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich ani nie są
przedmiotem postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego.
3. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem a ponadto przyjmuję do
wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. 4. Wyrażam zgodę i składam niniejszym dyspozycję, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży
Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na mój rachunek pieniężny powiązany z
rachunkiem papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje.
5. 5. Wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszy zapis informacji
objętych tajemnicą zawodową podmiotowi pośredniczącemu w wezwaniu – Dom Maklerski
Banku Handlowego („DMBH”) - i upoważniam DMBH do otrzymywania informacji objętych
tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności
związanych z Wezwaniem.
6. Szczegółowe informacje na temat podejścia mBanku S.A. do ochrony danych osobowych i
RODO znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/rodo/strona-glowna

